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Abstract 
Background: Gastroschisis is a life-threatening congenital disease. Simple gastroschisis 

traditionally has been treated with surgical closure. A sutureless closure method avoiding 

intubation and general anaesthesia has recently been introduced. At present time it is still 

unclear what is the best method for closing the abdominal wall defect in these patients.   

Objective: The purpose of the present literature study was to compare sutureless closure with 

surgical closure of simple gastroschisis based on published studies indexed on MEDLINE and 

EMBASE. Primary outcomes were neonatal mortality and complications. Secondary outcomes 

were variables related to parenteral and enteral nutrition, intubation, days on ventilator and 

length of stay. 

Methods: Applying a specific search string on MEDLINE and EMBASE a total of 111 eligible 

articles were retrieved, and finally 11 articles were included based upon defined inclusion- and 

exclusion-criteria.   

Results: We found no significant difference in mortality between sutureless and surgical 

closure. Two studies reported significantly fewer infections in sutureless group. One article 

found a significantly increased risk of umbilical hernia after sutureless closure. Two studies 

found a significantly lower number of patients needing intubation in the sutureless group, and 

five studies reported significantly shorter time on ventilation in the suturless group. One study 

found significantly longer length of stay for the sutureless group.  

Conclusion: It remains unclear whether sutureless closure represent an improvement in the 

treatment of simple gastroschisis. Sutureless closure may be performed without intubation in 

many babies, however there is a higher risk of umbilical hernia. Future research is needed to 

clarify the role of sutureless closure in gastroschisis.   
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Sammendrag  
Bakgrunn: Gastroschise er en livstruende medfødt misdannelse. Ukomplisert gastroschise har 

tradisjonelt blitt behandlet med kirurgisk lukning. Nylig har en suturfri metode som unngår 

intubering og bruk av generell anestesi blitt introdusert. Det er foreløpig uklart hvilken metode 

som er best for å lukke bukveggsdefekten ved ukomplisert gastroschise.  

Hensikt: Hensikten med denne litteraturstudien var å sammenligne suturfri og kirurgisk 

lukning av ukomplisert gastroschise basert på studier indeksert på MEDLINE og EMBASE. 

Primærendepunktene var neonatal mortalitet og komplikasjoner, og sekundære endepunkter 

var variabler relatert til parenteral og enteral ernæring, intubering, tid på respirator og tid på 

sykehus. 

Metode: Søk med en spesifikk søkestreng i databasene MEDLINE og EMBASE identifiserte 

totalt 111 artikler, hvorav 11 artikler ble inkludert basert på definerte inklusjons- og 

eksklusjonskriterier.  

Resultater: Det var ingen studier som rapporterte signifikant forskjell i mortalitet ved 

sammenligning av suturfri og kirurgisk lukning. To studier viste signifikant færre infeksjoner 

i suturfri gruppe. Én studie viste signifikant økt risiko for umbilikalhernie etter suturfri lukning. 

To studier fant at signifikant færre pasienter behandlet suturfritt ble intubert, og fem studier 

fant signifikant kortere tid på respirator i suturfri gruppe. Én studie viste signifikant lengre tid 

på sykehus for suturfri gruppe.  

Konklusjon: Det er fortsatt uklart om suturfri lukning er et fremskritt i behandling av 

ukomplisert gastroschise. Suturfri lukning kan for mange pasienter være mulig å gjennomføre 

uten intubering, men det er større risiko for navlebrokk. Fremtidig forskning er nødvendig for 

å avklare rollen til suturfri lukning i gastroschise. 
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Forord 
Jeg ble først kjent med sykdommen gastroschise på andre året av medisinstudiet, da den ble 

presentert under inspirasjonsforelesningen «Barnekirurgi, medfødte misdannelser» holdt av 

professor emeritus Ragnhild Emblem. Som fersk og uerfaren medisinstudent tenkte jeg at det 

virket som en relativt enkel oppgave å reponere de hernierte organene og sy igjen bukveggen. 

I virkeligheten involverer behandlingen av gastroschise et stort teamarbeid med nøyaktig 

overvåkning av flere organsystemer, med risiko for lokale og systemiske infeksjoner, alvorlige 

tarmskader som nekrose og perforasjon, og i verste fall død av pasienten.  

 

På medisinstudiet er det lite fokus på barnekirurgi, og jeg tenkte derfor at prosjektoppgaven 

var en anledning til å lære mer om et fagområde jeg er nysgjerrig på, men kan lite om. 

Hovedveileder Hans Skari ga meg friheten til å velge tema selv, og tankene falt på gastroschise 

som hadde fascinert meg tidligere på studiet. Ved videre undersøkelse kom jeg over 

behandlingsalternativet suturfri lukning av ukomplisert gastroschise – som ble beskrevet som 

en mindre invasiv metode, mulig å gjennomføre på sengeposten fremfor på operasjonsstuen, 

uten intubering og bruk av generell anestesi og med gode kosmetiske resultater (1-3). Det 

fanget min interesse at metoden var så ulik de kirurgiske lukningsmetodene, men det virket 

som det var gjort relativt få og små studier på suturfri lukning.  

 

Per dags dato er behandlingsalternativet suturfri lukning lite brukt i Norge, men foreløpige 

erfaringer fra Rikshospitalet har blitt publisert i Kirurgen (4). Det foreligger ingen nasjonale 

norske retningslinjer for behandling av gastroschise. Jeg bestemte meg for å skrive en 

litteraturstudie, da dette ga meg muligheten til å samle de studiene som var gjort på suturfri 

lukning av ukomplisert gastroschise, og undersøke hvorvidt dette er en god metode som burde 

brukes og forskes mer på i fremtiden.  

 

Jeg ønsker å takke hovedveileder Hans Skari for grundig veiledning underveis i arbeidet med 

oppgaven. Jeg vil også takke biveiledere Kristin Bjørnland og Kjetil Ertresvåg ved 

Barnekirurgisk avdeling på Rikshospitalet for bidrag med ytterligere kunnskap og klinisk 

erfaring om behandling av gastroschise, og for muligheten til å møte en pasient under 

behandling av gastroschise, og være tilstede under lukning av bukveggsdefekten med sutur. 

Jeg vil også takke bibliotekarene ved Medisinsk bibliotek på Rikshospitalet som har stilt opp 

med undervisning og kurs i litteratursøk og bruk av programmet EndNote.  
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1 Introduksjon 
Gastroschise er en svært alvorlig medfødt misdannelse hvor deler av bukorganene er herniert 

gjennom en defekt i fremre abdominalvegg. Forekomsten er ca. 4 pr. 10 000 nyfødte, og nyere 

studier viser økende insidens (5-7).  

 

Molik et al. (8) introduserte i 2001 inndeling av gastroschise i ukomplisert og komplisert 

gastroschise. Ukomplisert gastroschise defineres som tilfeller med gastroschise alene, og utgjør 

ca. 80-90%. Komplisert gastroschise defineres som gastroschise og samtidig tarmatresi, 

volvulus, tarmnekrose og/eller tarmperforasjon, og utgjør ca. 10-20% (8-10). Inndelingen ble 

gjort på bakgrunn av at de to gruppene har forskjellige kliniske forløp, ulik risiko for 

komplikasjoner og ulik mortalitet (8, 9).  

 

Sykdommen er dødelig dersom bukorganene ikke reponeres og bukveggen lukkes etter fødsel. 

De hernierte organene kan enten reponeres inn i bukhulen ved første operasjon, kalt «primary 

closure», eller gradvis ved bruk av en «silo», kalt «staged closure». Tradisjonelt har bukveggen 

blitt lukket med sutur, men suturfri lukning har de senere årene blitt tatt mer i bruk.   

 

Suturfri lukning, også kalt «suturless closure» og «plastic closure», er egentlig ikke en ny 

metode. Bruk av navlestrengen til å dekke bukveggsdefekten ble tatt i bruk så tidlig som i 1878 

av dr. Fear (11) og i 1887 av dr. William P. Houge (12). Bianchi og Dickson publiserte i 1998 

den første nyere studien hvor navlestrengen ble brukt til å dekke bukveggsdefekten hos 14 barn 

med gastroschise (3). Bianchi og Dickson suturerte fast navlestrengen. Sandler et al. 

videreutviklet metoden ved å feste navlestrengen over bukveggsdefekten med bruk av 

Tegaderm bandasje istedenfor sutur, utført på 10 barn med gastroschise (1). Bianchi og 

Dickson omtalte metoden som et trygt og mindre invasivt alternativ, uten behov for anestesi, 

muskelrelaksantia og ventilasjonsstøtte (3). 

 

Formålet med denne litteraturstudien er å sammenligne resultatene etter sutufri og kirurgisk 

lukning av ukomplisert gastroschise, og vurdere om suturfri lukning er et trygt alternativ til 

lukning med sutur. Det er publisert få store studier på bruk av suturfri metode ved ukomplisert 

gastroschise (13-16). Det foreligger en norsk artikkel som omtaler litteraturen på suturfri 

lukning ved ukomplisert gastroschise, og presenterer preliminære erfaringer med 4 barn 

behandlet suturfritt på Rikshospitalet (4).  
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1.1 Gastroschise 
Det vanligste ved gastroschise er at hele eller deler av tynntarmen ligger utenfor abdomen og 

eksponeres for amnionvæske i fosterlivet, men også colon, ventrikkel, urinblære, lever og 

gonader kan helt eller delvis herniere gjennom bukveggsdefekten. Gastroschise må ikke 

forveksles med omfalocele, hvor bukveggsdefekten også er lokalisert i navleregionen, og er 

dekket av amnionhinne. Ved gastroschise er ikke bukinnholdet dekket av en amnionhinne, og 

defekten er vanligvis lokalisert til høyre for navlen. Omfalocele er i større grad assosiert med 

andre misdannelser og kromosomfeil sammenlignet med gastroschise (17). 

 

Etiologien og patogenesen ved gastroschise er fortsatt uavklart, men det er sett sammenheng 

mellom gastroschise og følgende variabler: ung maternell alder, lav BMI, urinveisinfeksjon i 

løpet av første trimester, og røyking, bruk av alkohol og illegale rusmidler under svangerskapet 

(18).  

 

Diagnosen oppdages i 88-97 % under prenatal ultralydundersøkelse, men det er stor variasjon 

fra senter til senter (5). Barn med prenatalt diagnostisert gastroschise kan fødes både vaginalt 

og ved keisersnitt (17), og barnet bør fødes på et sykehus med barnekirurgisk avdeling (19). 

Barn med gastroschise fødes ofte prematurt, men per dags dato finnes ingen tydelige 

retningslinjer for når barnet bør fødes (5). Videre bør det raskt gjennomføres reponering av de 

hernierte organene for å unngå tap av væske, elektrolytter og varme fra de hernierte organene 

(20). En multisenter kohortstudie av 4420 barn med gastroschise fra amerikanske og canadiske 

sykehus i 2017 viste 98,7% overlevelse ved 1 års alder (21). Det er gjort få studier på langtids-

komplikasjoner ved gastroschise, men det kan se ut til at flere pasienter behøver gjentakende 

kirurgi og er mye plaget med magesmerter (22). 

  

 

1.2 Embryologisk bakgrunn for gastroschise 
I løpet av 4. og 5. fosteruke vokser både tarmene og leveren raskt, og det blir mindre plass i 

bukhulen. Som et resultat av dette dyttes tarmen midlertidig ut gjennom navlestrengen og inn 

i plommesekken i 6. fosteruke, dette kalles fysiologisk umbilikalherniering. I plommesekken 

fortsetter tarmen å vokse i lengde, og den roterer rundt arteria mesenterica superior. I løpet av 

10. til 11. fosteruke trekkes tarmen normalt tilbake inn i bukhulen, og bukveggen lukkes rundt 

navlestrengen (23, p 244-247). Denne siste prosessen svikter ved gastroschise, og det er antatt 
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at gastroschise oppstår i løpet av de første 10 fosterukene (17). Ved gastroschise ligger mye av 

tarmen og eventuelt også andre organer utenfor bukhulen i amnionhulen i fosterlivet, og 

spesielt de hernierte organene eksponeres i denne perioden for amnionvæske. 

 

Årsaken til bukveggsdefekten ved gastroschise er fortsatt ukjent. Flere hypoteser har blitt 

publisert: defekt i mesodermal dannelse av bukveggen (24), ruptur av amnionhinnen ved 

navleringen (25), forstyrret vekst av umbilikalvenen med påfølgende skade av bukveggen og 

forstyrrelse av høyre umbilikalarterie med påfølgende bukveggskade (26). 

 

 

1.3 Kirurgiske metoder for behandling av gastroschise  
Primær lukning med sutur (engelsk: «primary closure»): 

Operasjonen foretas i narkose kort tid etter fødsel. Ved primær lukning reponeres de hernierte 

organene inn i bukhulen, og bukveggsdefekten lukkes med sutur i fascie og hud ved første 

operasjon. Noen velger å tøye bukveggen, og tømme tarmene i proksimal og distal retning hvis 

mulig, før de reponeres inn i bukhulen. Navlesnorresten beholdes for å gi barnet navle. 

Vanligvis legges sentralvenekateter i samme narkose.  

Dersom abdominalhulen er for liten for de hernierte organene, kan primær reponering 

av tarmen føre til høyt trykk i bukhulen og abdominalt kompartment-syndrom. Ved høyt trykk 

i bukhulen per-operativt kan det oppstå press mot diafragma og påvirket respirasjon, redusert 

venøs retur og hjerteminuttvolum, potensielt iskemi av tarm og nyrer og redusert sirkulasjon 

av underekstremiteter (17). I slike tilfeller er det viktig med god kommunikasjon mellom 

barneanestesiteamet og kirurgen, og vanligvis velges da lukning med silo.  

 

Sekundær lukning med silo og sutur (engelsk: «staged closure»):  

Dersom kirurgen mistenker at primær lukning kan føre til høyt intraabdominalt trykk, 

gjennomføres istedenfor en forsinket lukning. Tarmen og eventuelt andre organer dekkes da 

med en pose – oftest en pose spesiallaget for formålet, kalt «silo», eventuelt en pose laget av 

en steril i.v. plastpose. Posen festes til bukveggen enten med sutur eller man bruker en 

prefabrikkert pose med en elastisk ring på innsiden av bukhulen, i litteraturen kalt «spring 

loaded silo». De neste dagene reduseres størrelsen på posen gradvis ved å rulle sammen toppen 

av posen. Bukorganene reponeres dermed gradvis inn i bukhulen, bukveggen tøyes og man 
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unngår rask økning av intraabdominalt trykk. Når tarmene er fullstendig reponert i buken, 

lukkes bukveggen med sutur av fascie og hud.  

 

 

Suturfri lukning (engelsk: «suturless-», «plastic-», «flap-», «spontaneous closure»): 

Ved suturfri lukning reponeres de hernierte organene tilbake i bukhulen enten umiddelbart eller 

med bruk av en silo. Metoden kan benyttes både på operasjonsstuen og på intensivavdelingen, 

og både med og uten narkose. Navlestrengen brukes til å helt eller delvis dekke over 

bukdefekten. Navlestrengen bør derfor helst klippes litt lengre enn normalt ved fødselen. 

Navlestrengen festes til bukveggen med strips, gjennomsiktig bandasje (eksempel Tegaderm) 

eller lignende materiale. Bukveggsdefekten gror så spontant sirkumferensielt igjen i løpet av 

2-4 uker (17). Sandler et al. skriver at metoden utnytter kroppens egen evne til å lukke 

bukveggsdefekten, og at metoden derfor er mer gradvis og skånsom, og kan dermed redusere 

økningen av intraabdominalt trykk (1).  

 Eksempler på artikler som grundig beskriver fremgangsmåten ved suturfri lukning er 

Bonnard et al. (27) og Davies et al. (28). Emami et al. (16) viser en bildeserie av suturfri lukning 

med bruk av navlestrengen til å dekke bukveggsdefekten, og Riboh et al. (29) og Witt et al. 

(13) viser bildeserie av suturfri lukning i etterkant av reduksjon med silo.  

Suturfri lukning brukes vanligvis til å behandle pasienter med ukomplisert gastroschise, 

da pasienter med komplisert gastroschise trenger kirurgisk behandling av atresien de har i 

tillegg til gastroschise. Det finnes også publiserte studier hvor suturfri lukning har blitt brukt i 

behandlingen av komplisert gastroschise med gode resultater (1, 13, 16, 30).  
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2 Metode 
I denne litteraturstudien ble det gjennomført søk i databasene EMBASE og MEDLINE for 

studier publisert i perioden januar 2000 til januar 2020. Studier som beskrev suturfri lukning 

av gastroschise ble identifisert med søkeordene: gastroschise, gastroschisis, suturfri, suturfritt, 

suturless closure, suturless, suture-less, plastic closure, umbilical suturless closure, 

spontaneous closure, flap closure og ward reduction. Søkeordene ble brukt som både 

«tekstord» og «emneord», og satt sammen i følgende søkestreng: («Gastroschise» OR 

«Gastroschisis») AND («suturfri» OR «suturfritt» OR «sutureless closure» OR «sutureless» 

OR «suture-less» OR «plastic closure» OR «umbilical sutureless closure» OR «spontaneous 

closure» OR «flap closure» OR «ward reduction»)». Siste søk ble gjennomført den 13.01.20.   

 

Inklusjonskriterier var: 1. at artiklene omtalte suturfri lukning av ukomplisert gastroschise, 

2. at artiklene var komparative studier (randomisert kontrollert studie, case-kontroll eller 

kohort), 3. var publisert i tidsrommet januar 2000 til januar 2020, og 4. var skrevet på engelsk, 

norsk, svensk eller dansk. 5. For å bli inkludert måtte studien rapportere minst ett av følgende 

endepunkter; mortalitet, komplikasjoner, parenteral og enteral ernæring, intubering, tid på 

respirator og tid på sykehus.  

 

Artikler ble ekskludert dersom: 1. de ikke sammenlignet pasienter behandlet med suturfri 

lukning med pasienter behandlet med sutur, 2. studier hvor det ikke var tydelig skille mellom 

pasienter med ukomplisert og komplisert gastroschise, 3. kasuistikker, 4. systematiske 

oversikter, 5. meta-analyser, 6. oversiktsartikler, 7. ikke-komparative studier, 8. artikler som 

ikke var skrevet på engelsk eller de utvalgte nordiske språkene, 9. artikler hvor 

pasientpopulasjonen overlappet eller var identisk med en annen inkludert studie og 10. artikler 

som ikke var tilgjengelige i fulltekst-versjon på biblioteket til UiO/OUS. Artikler som 

inkluderte både ukomplisert og komplisert gastroschise, men tydelig skilte mellom de to 

gruppene, ble inkludert i studien. I slike tilfeller ble kun pasienter i ukomplisert pasientgruppe 

inkludert i oppgaven. Dette gjaldt artiklene av Emami et al (16), Kandasamy et al. (20), 

Leadbeater et al. (31) og Witt et al. (13). Studier ble ikke ekskludert dersom de ikke inneholdt 

alle endepunktene; mortalitet, komplikasjoner, parenteral og enteral ernæring, intubering, tid 

på respirator og tid på sykehus.  
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Søk i EMBASE med denne søkestrengen ga 51 artikler, og tilsvarende søk i MEDLINE ga 60 

artikler, til sammen 111 artikler. Videre ble 47 duplikat-artikler fjernet, og 64 artikler gjenstod 

som potensielt aktuelle for litteraturstudien. Etter å ha lest abstraktet til disse 64 artiklene ble 

35 artikler ekskludert og 29 valgt ut som aktuelle for videre lesing av fulltekst, basert på 

inklusjons- og eksklusjonskriterier. Ved tvil var det lav terskel for å inkludere artikler til videre 

lesing av fulltekst. Av disse 35 ekskluderte artiklene var det 22 artikler som ble ekskludert fordi 

de ikke sammenlignet suturfri lukning med lukning med sutur og/eller de var kasuistikker (32-

53), og 13 artikler som ble ekskludert da de var meta-analyser, oversiktsartikler eller andre ikke 

komparative studier (5, 17, 18, 54-63).  

 

Videre ble de 29 studier med tilfredsstillende abstrakt lest i fulltekst. Med utgangspunkt i 

inklusjon- og eksklusjonskriteriene ble 19 av de 29 artiklene ekskludert. Det var 1 artikkel det 

ikke var mulig å identifisere som fulltekst (64), 1 artikkel med pasientpopulasjon overlappende 

med en annen inkludert studie (65), 7 artikler som ikke sammenlignet suturfri lukning med 

lukning med sutur (66-72), og 10 artikler som ikke tydelig skilte mellom pasienter med 

ukomplisert og komplisert gastroschise (1, 30, 73-80). 10 artikler ble inkludert basert på 

inklusjon- og eksklusjonskriteriene. Prosessen med utvelgelse av artikler i litteraturstudien er 

fremstilt i Figur 1.  

 

Ytterligere én artikkel, Kandasamy et al. (20), ble også identifisert og inkludert etter 

gjennomgang av referanselistene til de aktuelle artiklene fra litteratursøket. Til slutt ble 11 

antall artikler inkludert i denne litteraturstudien (Tabell 1).  

 

Videre ble data fra de 11 inkluderte studiene vedrørende primære endepunkter: mortalitet og 

komplikasjoner, og de sekundære endepunktene: tid med parenteral og enteral ernæring, 

intubering, tid på respirator og tid på sykehus samlet inn. Statistisk signifikans ble definert som 

p-verdi < 0,05.  
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Figur 1. Flytskjema som viser gangen i utvelgelse av artikler inkludert i denne litteraturstudien.   

 
 

 

 

Tabell 1. Karakteristika ved de 11 inkluderte artiklene i litteraturstudien. 
Studie Studiedesign Publisert Tidsrom 

operasjoner 
Tidsskrift Type 

pasienter 
Antall 
ukompliserte 
pasienter  

Bonnard et al. (27) Retrospektiv enkeltsenter 
case-kontroll 

2008 2000-2005 Pediatr Surg Int 
 

Ukomplisert Suturfritt 11 
Med sutur 22 

Bruzoni et al. (2) Randomisert kontrollert 
studie (enkeltsenter) 

2017 2009-2014 J Am Coll Surg Ukomplisert Suturfritt 19 
Med sutur 20 

Choi et al. (14) Retrospektiv multisenter 
kohort  

2012 1999-2010 J Pediatr Surg Ukomplisert  Suturfritt 44 
Med sutur 26 

Davies et al. (28) Retrospektiv enkeltsenter 
kohort  

2005 1995-2001 J Pediatr Surg Ukomplisert  Suturfritt 16 
Med sutur 15 

DeUgarte et al. (15) Prospektiv multisenter 
kohort 

2020 2015-2018 J Pediatr Surg Ukomplisert Suturfritt 46 
Med sutur 24 

Emami et al. (16) Prospektiv multisenter 
kohort  

2015 2005-2011 J Pediatr Surg Ukomplisert 
Komplisert 

Suturfritt 112 
Med sutur 344 

Kandasamy et al. (20) Retrospektiv enkeltsenter 
kohort 

2010 1988-2007 J Paediatr Child 
Health 

Ukomplisert 
Komplisert 

Suturfritt 16 
Med sutur 28 

Leadbeater et al. (31) Retrospektiv enkeltsenter 
kohort  

2010 2000-2009 Pediatr Surg Int Ukomplisert 
Komplisert 

Suturfritt 22 
Med sutur 15 

Riboh et al. (29) Retrospektiv multisenter 
case-kontroll 

2009 2004-2008 J Pediatr Surg Ukomplisert Suturfritt 26 
Med sutur 20 

Schlueter et al. (81) Retrospektiv enkeltsenter 
kohort 

2015 2001-2013 J Pediatr Surg Ukomplisert Suturfritt 21 
Med sutur 108 

Witt et al. (13) Retrospektiv enkeltsenter 
kohort  

2019 2007-2017 JAMA Surgery Ukomplisert 
Komplisert 

Suturfritt 36 
Med sutur 43 
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3 Resultater 
3.1 Mortalitet 
8 av 11 inkluderte artikler rapporterte mortalitet. Ingen av disse studiene fant signifikant 

forskjell i mortalitet mellom suturfri og kirurgisk lukning. Mortalitet presenteres i Tabell 2. 

 

I halvparten av studiene som rapporterte mortalitet, Bruzoni et al. (2), Leadbeater et al. (31), 

Kandasamy et al. (20) og Witt et al. (13), overlevde alle pasientene som ble behandlet suturfritt.  

 

Choi et al. (14) rapporterte at 4,5 % døde i suturfri gruppe (pga. mistenkt abdominalt 

kompartment-syndrom), og 7,7 % i kirurgisk gruppe (1 grunnet sepsis, og 1 grunnet vene-

trombose i v. mesenterica og tarminfarkt). Choi et al. oppgir videre at en av pasientene i suturfri 

gruppe døde under langtidsoppfølgingen grunnet komorbiditet, men dette er ikke tatt med i 

Tabell 2 da Choi et al. er den eneste artikkelen i denne litteraturstudien som inkluderer 

langtidsoppfølging.  

 

Emami et al. (16) observerte at 1 % døde i både suturfri og suturert gruppe. 

 

Davies et al. (28) inkluderte 31 pasienter med gastroschise i analysen, og 4 pasienter som døde 

ble ekskludert pga. komplisert gastroschise. Det var 1 av 16 pasienter i suturfri gruppe som 

døde pga. abdominalt kompartment-syndrom og nyresvikt.  

 

Riboh et al. (29) ekskluderte 4 gastroschise-pasienter som døde i nyfødtperioden, og denne 

studien er derfor ikke tatt med i Tabell 2. 

 

Tabell 2: Mortalitet i forhold til lukningsmetode ved ukomplisert gastroschise i 7 inkluderte 
studier. Tallene er oppgitt som % (n/N).  

 

 Mortalitet suturfri 
gruppe 

Mortalitet suturert gruppe Signifikant forskjell,  
P<0,05 Primær  

lukning 
Sekundær 
lukning 

Bruzoni et al. (2017) 0 %  (0/19) 0 %  (0/20) Ikke angitt p-verdi 
Choi et al. (2012) 4,5 %  (2/44) 7,7 %  (2/26) Ikke angitt p-verdi 
Davies et al. (2005) 6 %  (1/16) 0 %  (0/15) Nei  
Emami et al. (2015) 1 %  (1/112) 1 %  (3/334) Nei 
Kandasamy et al. (2010) 0 %  (0/16) 9 %  (2/22) 17 %  (1/6) Ikke angitt p-verdi 
Leadbeater et al. (2010) 0 %  (0/22) 6,7 %  (1/15) Nei  
Witt et al. (2019) 0 %  (0/36) 0 %  (0/43) Ikke angitt p-verdi 
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3.2 Komplikasjoner 
9 av 11 inkluderte artikler rapporterte komplikasjoner eksklusive umbilikalhernie. Én studie 

fant signifikant færre infeksiøse komplikasjoner hos pasienter behandlet suturfritt (81), og én 

studie fant signifikant færre sårinfeksjoner i suturfri gruppe (2). Infeksiøse komplikasjoner 

presenteres i Tabell 3-7, nekrotiserende enterocolitt i Tabell 8, abdominalt kompartment-

syndrom i Tabell 9, reoperasjoner i Tabell 10 og tarmobstruksjon i Tabell 11.  

 

Schlueter et al. (81) observerte signifikant færre infeksiøse komplikasjoner hos pasienter 

behandlet suturfritt sammenlignet med pasienter behandlet kirurgisk. Ingen pasienter behandlet 

suturfritt utviklet infeksjoner, og 28,7% av pasientene behandlet kirurgisk utviklet infeksjoner 

i løpet av de 60 første levedøgnene – hvorav 12 pasienter sepsis, 11 med lokal infeksjon i 

operasjonssåret og 8 med bakteriemi grunnet sentralt venekateter. Behandling med silo, 

prematur fødsel og lav fødselsvekt ga økt risiko for infeksjon.  

 

I studien av Bruzoni et al. (2) fant forfatterne signifikant færre tilfeller av sårinfeksjoner i 

suturfri gruppe (21,1 %) sammenlignet med suturert gruppe (55 %). Bruzoni et al. rapporterte 

sepsis hos 42,1 % og 15 % i suturfri og suturert gruppe, men forskjellen var ikke statistisk 

signifikant. Studien fant lik andel reoperasjoner i de to behandlingsgruppene. 

 

Bonnard et al. (27) observerte flere tilfeller av sepsis hos pasienter behandlet suturfritt 

sammenlignet med pasienter behandlet kirurgisk, men forskjellen var ikke statistisk 

signifikant. Bonnard et al. identifiserte også 3 tilfeller av nekrotiserende enterocolitt, hvorav 2 

i suturfri gruppe og 1 i suturert gruppe, og 2 tilfeller av tarmobstruksjon hvorav 1 pasient i 

suturfri og 1 i suturert gruppe.  

 

Choi et al. (14), Davies et al. (28) og Witt et al. (13) identifiserte tilnærmet like mange tilfeller 

med positiv blodkultur i suturfri og kirurgisk gruppe. Choi et al. observerte 2 pasienter med 

tarmobstruksjon og 1 med nekrotiserende enterocolitt i suturert gruppe, og ingen pasienter 

behandlet suturfritt med tilsvarende komplikasjoner. Studien observerte også to tilfeller med 

abdominalt kompartment-syndrom i suturfri gruppe. Davies et al. fant ingen forskjell i antall 

reoperasjoner ved sammenligning av de to behandlingsgruppene, og observert ett tilfelle av 

abdominalt kompartment-syndrom i suturfri pasientgruppe. I studien til Witt et al. utviklet 25% 

og 33% av suturfri og suturert gruppe infeksjon i operasjonssåret.  
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Emami et al. (16) og Leadbeater et al. (31) observerte lik andel infeksjoner hos pasienter 

behandlet suturfritt og kirurgisk. I studien av Emami et al. ble det funnet tilnærmet lik 

forekomst av sårinfeksjoner i de to gruppene, og 5 tilfeller med abdominalt kompartment-

syndrom i suturert gruppe, ingen i suturfri gruppe.  

 

Kandasamy et al. (20) rapporterte infeksjoner relatert til sentralt venekateter hos 31,3 % i 

suturfri gruppe, og i 27,3 % og 16,7 % av gruppene med primær og sekundær sutur. Det ble 

også observert ett tilfelle med nekrotiserende enterocolitt i suturfri gruppe.  

 

 

Tabell 3: Infeksjoner i forhold til lukningsmetode ved ukomplisert gastroschise i 3 inkluderte 
studier. Tallene er oppgitt som % (n/N).   

 
Tabell 4: Sepsis i forhold til lukningsmetode ved ukomplisert gastroschise i 3 inkluderte 
studier. Tallene er oppgitt som % (n/N).   

 
Tabell 5: Positiv blodkultur i forhold til lukningsmetode ved ukomplisert gastroschise i 3 
inkluderte studier. Tallene er oppgitt som % (n/N).   

 
Tabell 6: Sårinfeksjoner i forhold til lukningsmetode ved ukomplisert gastroschise i 4 
inkluderte studier. Tallene er oppgitt som % (n/N).   

 

 Pasienter med 
infeksjoner i 
suturfri gruppe 

Pasienter med infeksjoner i suturert 
gruppe 

Signifikant 
forskjell, P<0,05 

Emami et al. (2015) 39 %  (44/112) 43 %  (148/344) Nei 
Leadbeater et al. (2010) 38 %  (8/22) 33 %  (5/15) Nei 
Schlueter et al. (2015) 0 %  (0/21) 28,7 %  (31/108) Ja 

 Pasienter med 
sepsis i suturfri 
gruppe 

Pasienter med sepsis i suturert gruppe Signifikant 
forskjell, P<0,05 Primær  

lukning 
Sekundær 
lukning 

Bonnard et al. (2008) 63,6 %  (7/11) 36,4 % (4/11) 27,3 %  (3/11) Nei 
Bruzoni et al. (2017) 42,1 %  (8/19) 15 %  (3/20) Nei 
Schlueter et al. (2015) 0 %  (0/21) 0,11 % (12/108) Ikke angitt p-verdi 

 Pasienter med 
positiv blodkultur 
i suturfri gruppe 

Pasienter med positiv blodkultur i 
suturert gruppe 

Signifikant 
forskjell, P<0,05 

Primær 
 lukning 

Sekundær 
lukning 

Choi et al. (2012) 6,8 %  (3/44) 0 % (0/3) 17,4 %  (4/23) Ikke angitt p-verdi 
Davies et al. (2005) 31 %  (5/16) 7 %  (1/15) Nei 
Witt et al. (2019) 7 %  (2/36) 5,6 %  (3/43) Nei 

 Pasienter med 
sårinfeksjoner i 
suturfri gruppe 

Pasienter med sårinfeksjoner i 
suturert gruppe 

Signifikant 
forskjell, P<0,05 

Bruzoni et al. (2017) 21,1 %  (4/19) 55 %  (11/20) Ja 
Emami et al. (2015) 5,4 %  (6/112) 11 % (38/344) Nei 
Schlueter et al. (2015) 0 %  (0/21) 10,2 %  (11/108) Ikke angitt p-verdi 
Witt et al. (2019) 25 %  (9/36) 33 % (14/43) Nei 
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Tabell 7: Infeksjon relatert til sentralt venekateter (CVK) i forhold til lukningsmetode ved 
ukomplisert gastroschise i 2 inkluderte studier. Tallene er oppgitt som % (n/N).   

 
Tabell 8: Nekrotiserende enterocolitt (NEC) i forhold til lukningsmetode ved ukomplisert 
gastroschise i 3 inkluderte studier. Tallene er oppgitt som % (n/N).   

 
Tabell 9: Abdominalt kompartment-syndrom (ACS) i forhold til lukningsmetode ved 
ukomplisert gastroschise i 3 inkluderte studier. Tallene er oppgitt som % (n/N). 

 
Tabell 10: Pasienter som ble operert minst en gang etter lukningen i forhold til lukningsmetode 
ved ukomplisert gastroschise i 3 inkluderte studier. Tallene er oppgitt som % (n/N).   

 
Tabell 11: Tarmobstruksjon i forhold til lukningsmetode ved ukomplisert gastroschise i 2 
inkluderte studier. Tallene er oppgitt som % (n/N).  

 
 

4 av 11 inkluderte artikler rapporterte om pasientene fikk umbilikalhernie. Én studie fant 

signifikant flere navlebrokk hos pasienter behandlet med suturfri metode (27), og én studie fant 

at signifikant flere pasienter i suturfri gruppe behøvde kirurgisk behandling av umbilikalhernie 

(13). Andel pasienter med umbilikalhernie og andelen som behøvde kirurgisk reparasjon 

presenteres i Tabell 12 og 13. 

 Pasienter med CVK-
infeksjoner i suturfri 
gruppe 

Pasienter med CVK-infeksjoner i 
suturert gruppe 

Signifikant 
forskjell, P<0,05 

Primær  
lukning 

Sekundær 
lukning 

Kandasamy et al. (2010) 31,3 %  (5/16) 27,3 %  (6/22) 16,7 % (1/6) Ikke angitt p-verdi 
Schlueter et al. (2015) 0 %  (0/21) 7,4 %  (8/108) Ikke angitt p-verdi 

 Pasienter med NEC 
i suturfri gruppe 

Pasienter med NEC i suturert gruppe Signifikant 
forskjell, P<0,05 Primær 

lukning 
Sekundær 
lukning 

Bonnard et al. (2008) 18,2 %  (2/11) 0 %  (0/11) 9,1 %  (1/11) Ikke angitt p-verdi 
Choi et al. (2012) 0 %  (0/44) 0 %  (0/3) 4,3 %  (1/23) Ikke angitt p-verdi 
Kandasamy et al. (2010) 6,3 %  (1/16) 0 %  (0/22) 0 %  (0/6) Ikke angitt p-verdi 

 Pasienter med ACS i 
suturfri gruppe 

Pasienter med ACS i suturert 
gruppe 

Signifikant 
forskjell, P<0,05 

Choi et al. (2012) 4,5 % (2/44) 0 %   (0/26) Ikke angitt p-verdi 
Davies et al. (2005) 6,2 % (1/16) 0 %   (0/15) Ikke angitt p-verdi 
Emami et al. (2015) 0 % (0/112) 1,4 %  (5/344) Nei 

 Pasienter med 
reoperasjoner i 
suturfri gruppe 

Pasienter med reoperasjoner i 
suturert gruppe 

Signifikant 
forskjell, P<0,05 

Primær 
lukning 

Sekundær 
lukning 

Bruzoni et al. (2017) 10,5 %  (2/19) 10 %  (2/20) Nei 
Davies et al. (2005) 19 %  (3/16) 27 % (4/15) Nei 
Kandasamy et al. (2010) 18,8 % (3/16) 22,7 % (5/22) 16,7 % (1/6) Ikke angitt p-verdi 

 Pasienter med 
tarmobstruksjon i 
suturfri gruppe 

Pasienter med tarmobstruksjon i 
suturert gruppe 

Signifikant 
forskjell, P<0,05 

Primær 
lukning 

Sekundær 
lukning 

Bonnard et al. (2008) 9,1 %  (1/11) 0 %  (0/11) 9,1 %  (1/11) Ikke angitt p-verdi 
Choi et al. (2012) 0%  (0/44) 0 %  (0/3) 8,7 %  (2/23) Ikke angitt p-verdi 
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Bonnard et al. (27) og Choi et al. (14) observerte begge flere tilfeller av navlebrokk i suturfri 

gruppe. 81,8% av pasientene i suturfri gruppe i studien til Bonnard et al. utviklet 

umbilikalhernie, og 45,5 og 9,1% i gruppene behandlet med sutur etter primær og sekundær 

lukning. Forskjellen var statistisk signifikant. Forfatterne av studien presiserte videre at ingen 

av de 9 pasientene som utviklet navlebrokk etter suturfri lukning hadde hatt behov for kirurgisk 

behandling av navlebrokket, og 2 av de 5 som utviklet umbilikalhernie etter primær lukning 

med sutur har senere gjennomgått kirurgisk behandling for brokket. I studien til Choi et al. 

utviklet 91,4% i suturfri gruppe umbilikalhernie, og 16,7 % i gruppen behandlet med sutur etter 

silo. 6,3% av pasientene som utviklet umbilikalhernie etter suturfri lukning har gjennomgått 

kirurgisk behandling for dette. Hos de resterende pasientene med umbilikalhernie har brokket 

spontant forsvunnet, og de har ikke behøvd kirurgisk behandling.  

 

Witt et al. (13) observerte at 13,8 % i suturfri gruppe behøvde kirurgisk behandling av 

umbilikalhernie. Til sammenligning ble ingen pasienter i kirurgisk gruppe operert for 

umbilikalhernie, og denne forskjellen var statistisk signifikant.  

 

I studien til Riboh et al. (29) utviklet alle pasienter behandlet med suturfri metode umbilikal-

hernie. Forfatterne rapporterte at brokket ikke ga symptomer og krympet over tid, og hos flere 

pasienter forsvant av seg selv, men hvor stor andel er ikke oppgitt i artikkelen. Riboh et al. 

oppga ikke andel pasienter med navlebrokk i suturert gruppe.  

 
 
Tabell 12: Umbilikalhernie i forhold til lukningsmetode ved ukomplisert gastroschise i 3 
inkluderte studier. Tallene er oppgitt som % (n/N).  

 
Tabell 13: Andelen av pasienter som har gjennomgått kirurgisk behandling for umbilikalhernie, 
i forhold til lukningsmetode ved ukomplisert gastroschise i 3 inkluderte studier. Tallene er 
oppgitt som % (n/N). 

 Umbilikalhernie 
suturfri gruppe 

Umbilikalhernie i suturert gruppe Signifikant forskjell,  
 P<0,05 
 

Primær 
lukning 

Sekundær 
lukning 

Bonnard et al. (2008) 81,8 %  (9/11) 45,5 %  (5/11) 9,1 %  (1/11) Ja 
Choi et al. (2012) 91,4 %  (32/35) 0 %  (0/0) 16,7 %  (3/21) Ikke angitt p-verdi 
Riboh et al. (2009) 100 %  (26/26) Ikke angitt Ikke angitt p-verdi 

 Kirurgisk 
behandling av 
umbilikalhernie 
suturfri gruppe 

Kirurgisk behandling av 
umbilikalhernie i suturert gruppe 

Signifikant forskjell,  
P<0,05 
 Primær 

lukning 
Sekundær 
lukning 

Bonnard et al. (2008) 0 %  (0/9) 40 %  (2/5) 0%  (0/1) Ikke angitt p-verdi 
Choi et al. (2012) 6,3 %  (2/32) 0 %  (0/0) 0%  (0/3) Ikke angitt p-verdi 
Witt et al. (2019) 13,8 %  (5/36) 0 %  (0/43) Ja 
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3.3 Parenteral og enteral ernæring 
Alle 11 inkluderte artikler rapporterte vedrørende endepunktene parenteral og/eller enteral 

ernæring. Én artikkel fant at pasientene i suturfri gruppe brukte kortere tid til oppstart av enteral 

ernæring (28). To artikler fant at pasienter i suturfri gruppe brukte signifikant lengre tid på å 

nå full enteral ernæring (2, 20). Resultatene på total parenteral ernæring presenteres i Tabell 

14, tid til oppstart av enteral ernæring i Tabell 15 og tid til full enteral ernæring i Tabell 16.  

 

I studien til Davies et al. (28) startet suturfri gruppe med enteral ernæring etter median 7 dager, 

som er signifikant tidligere enn suturert gruppe som begynte enteral ernæring etter median 16 

dager. Davies et al. fant ingen signifikant forskjell i tid til full enteral ernæring.  

 

Bruzoni et al. (2) og Kandasamy et al. (20) observerte at suturfri gruppe nådde full enteral 

ernæring signifikant senere enn kirurgisk gruppe. I studien til Bruzoni et al. nådde suturfri 

gruppe full enteral ernæring etter gjennomsnittlig 45,1 dager og suturert gruppe etter 27,8 

dager. Kandasamy et al. observerte at suturfri og kirurgisk primær gruppe nådde full enteral 

ernæring etter 27,5 og 24,6 dager.  

 

Riboh et al. (29), Leadbeater et al. (31) og Witt et al. (13) fant at suturfri gruppe brukte noe 

kortere tid til å nå full enteral ernæring enn suturert gruppe, men forskjellen var ikke statistisk 

signifikant. Leadbeater et al. og Witt et al. fant ingen statistisk signifikant forskjeller mellom 

de to pasientgruppene vedrørende tid med parenteral ernæring og tid til oppstart av enteral 

ernæring. 

 

Bonnard et al. (27), DeUgarte et al. (15), og Emami et al (16) fant ingen signifikant forskjell 

ved sammenligning av suturfri og suturert gruppe når det gjaldt tid til oppstart og tid til full 

enteral ernæring.  

 

Choi et al. (14) observerte at pasienter behandlet suturfritt fikk parenteral ernæring i kortere 

periode, og startet enteral ernæring og nådde full enteral ernæring noe tidligere sammenlignet 

med suturert gruppe, men oppga ikke om resultatet var signifikant. Schlueter et al. (81) 

identifiserte at pasienter behandlet suturfritt fikk parenteral ernæring noe lengre enn suturert 

gruppe, men det er ikke angitt om forskjellen var statistisk signifikant.  

 



 20 

Tabell 14: Total parenteral ernæring i forhold til lukningsmetode ved ukomplisert gastroschise 
i de 8 inkluderte studiene. Tallene er oppgitt i dager. Merknad: Informasjon om Riboh et al. og 
Schlueter et al. er hentet fra Youssef et al. (62). Forklaring: a = gjennomsnitt, b = median, c = 
ikke angitt om verdien er gjennomsnitt eller median. 

 Total parenteral 
ernæring for 
suturfri gruppe 

Total parenteral ernæring for 
suturert gruppe 

Signifikant forskjell,  
P<0,05 

Primær  
lukning 

Sekundær 
lukning 

Bonnard et al. (2008) 36,5a 21,3a 30,1a Nei 
Choi et al. (2012) 19b 31b 20b Nei 
Emami et al. (2015) 26b 25b Nei 
Kandasamy et al. (2010) 22,3c 23,6c 29,5c Nei 
Leadbeater et al. (2010) 18,6a 25,7a Nei 
Riboh et al. (2009) 16,8a 21,4a Nei 
Schlueter et al. (2015) 37,4a 33,4a Ikke angitt p-verdi 
Witt et al. (2019) 22,6a 25,3a Nei 

 
 
Tabell 15: Tid til oppstart av enteral ernæring i forhold til lukningsmetode ved ukomplisert 
gastroschise i de 7 inkluderte studiene. Tallene er oppgitt i dager. Forklaring: a = gjennomsnitt, 
b = median, c = ikke angitt om verdien er gjennomsnitt eller median. 

 Oppstart av enteral 
ernæring for suturfri 
gruppe 

Oppstart av enteral ernæring for 
suturert gruppe  

Signifikant forskjell,  
P<0,05 

Primær 
lukning 

Sekundær 
lukning 

Bonnard et al. (2008) 14,3a 11,7a 13,3a Nei 
Choi et al. (2012) 8,5b 10b 18b Ikke angitt p-verdi 
Davies et al. (2005) 7b 16b Ja 
DeUgarte et al. (2020) 12b 12b Nei 
Kandasamy et al. (2010) 14c 16,9c 24c Nei 
Leadbeater et al. (2010) 7a 13a Nei 
Witt et al. (2019) 14,8a 16,1a Nei 

 
 
Tabell 16: Tid til full enteral ernæring i forhold til lukningsmetode ved ukomplisert 
gastroschise i de 9 inkluderte studiene. Tallene er oppgitt i dager. Forklaring: a = gjennomsnitt, 
b = median, c = ikke angitt om verdien er gjennomsnitt eller median. 

 Tid til full enteral 
ernæring for 
suturfri gruppe 

Tid til full enteral ernæring for 
suturert gruppe 

Signifikant forskjell,  
P<0,05 

Primær 
lukning 

Sekundær 
lukning 

Bonnard et al. (2008) 37,4a 24,1a 31,8a Nei 
Bruzoni et al. (2017) 45,1a 27,8a Ja 
Choi et al. (2012) 20,5b 24 32 Ikke angitt p-verdi 
Davies et al. (2020) 20b 28b Nei 
DeUgarte et al. (2020) 9b 9b Nei 
Kandasamy et al. (2010) 27,5c 24,6c 33c Ja 
Leadbeater et al. (2010) 19a 26a Nei 
Riboh et al. (2009) 16,8a 21,4a Nei 
Witt et al. (2019) 23,9a 27,3a Nei 
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3.4 Intubering og tid på respirator 
9 av 11 inkluderte artikler rapporterte om pasientene ble intubert og/eller tid på respirator. To 

studier fant at signifikant færre pasienter behandlet suturfritt ble intubert (15, 28). Fem studier 

fant signifikant kortere tid på respirator for suturfri gruppe sammenlignet med kirurgisk gruppe 

(13, 15, 16, 28, 29). Andelen pasienter intubert presenteres i Tabell 17, og tid på respirator 

presenteres i Tabell 18.  

 

Forfatterne av 3 studier, Davies et al. (28), DeUgarte et al. (15) og Witt et al. (13), ønsket å 

gjennomføre suturfri lukning uten å intubere pasienten. Davies et al. og DeUgarte et al. fant at 

signifikant færre pasienter behandlet suturfritt ble intubert. Witt et al. registrerte at 60 % i 

suturfri gruppe og 100 % i kirurgisk gruppe ble intubert, men disse tallene gjelder for både 

pasienter med ukomplisert og komplisert gastroschise. Det er ikke oppgitt egne verdier for kun 

pasienter med ukomplisert gastroschise, og tallverdiene er derfor ikke oppgitt i Tabell 17. 

Davies et al., DeUgarte et al. og Witt et al. fant at pasienter behandlet suturfritt brukte 

signifikant færre dager på respirator enn kirurgisk gruppe.  

 

I studien til Riboh et al. (29) ble alle 43 pasienter intubert og behandlet med mekanisk 

ventilering. Forfatterne utførte multivariat analyse som viste at suturfri lukning sammenlignet 

med kirurgisk lukning reduserte tid til ekstubasjon signifikant, uavhengig av andre variabler. 

Lukning med bruk av silo var også assosiert med signifikant kortere tid til ekstubering.  

 

Emami et al. (16) rapporterer at suturfri gruppe brukte signifikant kortere tid på respirator enn 

kirurgisk gruppe. Suturfri gruppe ble i median ventilert i 3 dager, og kirurgisk gruppe i median 

4 dager. 13,4% av pasientene behandlet suturfritt ble intubert under lukningen. Studien oppgir 

ikke hvor stor andel av pasientene behandlet kirurgisk som ble intubert.  

 

Bonnard et al. (27), Bruzoni et al. (2) og Kandasamy et al. (20) rapporterte ingen signifikant 

forskjell i antall døgn på respirator for suturfri og suturert pasientgruppe. I studien til Bruzoni 

et al. gjennomgikk 26,3 % suturfri lukning uten intubering. 

 

I studien til Choi et al. (14) ble 25% i suturfri gruppe intubert, og 21,7 % og 100% i primær og 

sekundær kirurgisk gruppe intubert.  
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Tabell 17: Andel pasienter intubert i forhold til lukningsmetode ved ukomplisert gastroschise 
i 6 inkluderte studier. Tallene er oppgitt som % (n/N).   

 Pasienter intubert i 
suturfri gruppe 

Pasienter intubert i suturert gruppe  Signifikant 
forskjell, P<0,05 Primær  

lukning 
Sekundær 
lukning 

Bruzoni et al. (2017) 73,7 %  (14/19) 100 %  (20/20) Ikke angitt p-verdi 
Choi et al. (2012) 25 %  (11/44) 100 % (3/3) 21,7 %  (5/23) Ikke angitt p-verdi 
Davies et al. (2005) 38 %  (6/16) 100 % (15/15) Ja 
DeUgarte et al. (2020) 52 %  (24/46) 96 % (23/24) Ja 
Emami et al. (2015) 13,4 % (15/112) Ikke angitt Ikke angitt p-verdi 
Riboh et al. (2009) 100 % (26/26) 100 % (20/20) Ikke angitt p-verdi 

 
 
Tabell 18. Dager på respirator i forhold til lukningsmetode ved ukomplisert gastroschise i 8 
inkluderte studier. Forklaring: a = gjennomsnitt, b = median, c = ikke angitt om verdien er 
gjennomsnitt eller median. 

 
 
 
 
3.5 Tid på sykehus  
10 av 11 inkluderte artikler rapporterte om tid på sykehus. Én studie fant at suturfri gruppe ble 

utskrevet signifikant senere enn suturert gruppe (2), de resterende 9 studiene fant ingen 

signifikant forskjell mellom de to behandlingsgruppene. Tid på sykehus presenteres i Tabell 

19.  

 

Bruzoni et al. (2) observerte at suturfri gruppe ble utskrevet signifikant senere enn suturert 

gruppe, i gjennomsnitt 11,7 dager senere. Multivariat analyse viste at suturfri lukning, 

ernæringskomplikasjoner, sepsis og operasjon av tarm økte antall dager til utskrivelse. Høy 

gestasjonsalder ga signifikant kortere tid til utskrivelse.  

 

DeUgarte (15), Emami et al. (16) Kandasamy et al. (20), og Witt et al. (13) fant ingen 

signifikant forskjell i antall dager på sykehus mellom pasienter behandlet med eller uten sutur. 

 Tid på respirator 
for suturfri gruppe 

Tid på respirator for suturert gruppe  Signifikant 
forskjell,  P<0,05 Primær  

lukning 
Sekundær 
lukning 

Bonnard et al. (2008) 3a 3,9a 3,1a Nei 
Bruzoni et al. (2017) 1,89a 3,15a Nei 
Davies et al. (2005) 0,0b 6,4b Ja 
DeUgarte et al. (2020) 1b 3b Ja 
Emami et ak. (2015) 3b 4b Ja 
Kandasamy et al. (2010) 3,7c  4,7c  6,0c Ikke angitt p-verdi 
Riboh et al. (2009) 5a 12,1a Ja (multivariat 

analyse) 
Witt et al. (2019) 2,4a 6,5a Ja 
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Witt et al. gjorde multivariat regresjonsanalyse og fant at intestinal atresi og alder ved full 

enteral ernæring uavhengig var forbundet med lengre tid på sykehus. Dette funnet var statistisk 

signifikant.  

 

Bonnard et al. (27) rapporterte at suturfri gruppe brukte noe lengre tid på sykehuset enn suturert 

gruppe, men funnet var ikke signifikant.  

 

I studiene utført av Choi et al. (14), Davies et al. (28) og Riboh et al. (29) ble pasienter 

behandlet suturfritt skrevet ut noe tidligere enn pasienter behandlet med sutur, men forskjellene 

var ikke statistisk signifikante. 

 

Schlueter et al. (81) identifiserte at pasienter i suturfri gruppe var innlagt i lengre tid 

sammenlignet med pasienter behandlet med sutur, men oppga ikke om forskjellen var 

signifikant. Schlueter et al. observerte også at pasienter med infeksjoner var innlagt signifikant 

lengre tid på sykehus. Tallmaterialet om tid på sykehus fra Schlueter et al. er hentet fra den 

systematiske oversiktsartikkelen og metaanalysen Youssef et al. (62).  

 

 

Tabell 19: Tid på sykehus i forhold til lukningsmetode ved ukomplisert gastroschise i de 10 
inkluderte studiene. Tallene er oppgitt i dager. Merknad: Informasjon om tid på sykehus i 
studien av Schlueter et al. er hentet fra Youssef et al.. Forklaring: a = gjennomsnitt, b = median, 
c = ikke angitt om verdien er gjennomsnitt eller median. 

 Tid på sykehus 
for suturfri gruppe 

Tid på sykehus for suturert gruppe Signifikant forskjell,  
 P<0,05 Primær 

lukning 
Sekundær 
lukning 

Bonnard et al. (2008) 34,2a 23,4a 24,5a Nei 
Bruzoni et al. (2017) 31,4a 49,3a Ja 
Choi et al. (2012) 26b 49b 39b Ikke angitt p-verdi 
Davies et al. (2005) 26b 41b Nei 
DeUgarte et al. (2020) 28b 27b Nei 
Emami et al. (2015) 30b 32b Nei 
Kandasamy et al. (2010) 34,4c 29,7c 53c Nei 
Riboh et al. (2009) 34,8a 49,7a Nei 
Schlueter et al. (2015) 49a 44,8a Ikke angitt p-verdi 
Witt et al. (2019) 31,3a 32,5a Nei 
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4 Diskusjon 
4.1 Diskusjon av resultater 
Ingen av de 9 studiene som omtalte primærendepunktet mortalitet fant statistisk signifikante 

forskjeller mellom kirurgisk og suturfri metode. Fire av studiene observerte at alle pasientene 

i suturfri gruppe overlevde nyfødtperioden, tre studier observerte ingen dødsfall i kirurgisk 

gruppe.  

 

Ni artikler rapporterte komplikasjoner eksklusive umbilikalhernie. Én studie fant signifikant 

færre infeksiøse komplikasjoner hos pasienter behandlet suturfritt (81), og én studie færre 

tilfeller av sårinfeksjoner i suturfri gruppe (2). I følge Bonnard et al. (27) og Bruzoni et al. (2) 

kan suturfri lukning teoretisk sett redusere sjansen for abdominalt kompartment-syndrom og 

tarmiskemi, men har ikke selv rapportert spesifikt med tanke på abdominalt kompartment-

syndrom.  

Fire artikler rapporterte om pasientene utviklet umbilikalhernie, hvorav én studie fant 

signifikant flere navlebrokk hos pasienter behandlet suturfritt (27), og én annen studie fant at 

signifikant flere pasienter behandlet suturfritt senere måtte opereres for umbilikalhernie (13). 

Det skal nevnes at de tre studiene som rapporterte om kirurgisk behandling av umbilikalhernie 

fant at kun 0-13,8% av pasientene måtte opereres i gruppen med suturfri lukning. Sandler et al. 

(1) har foreslått en teori om at umbilikalhernie etter suturfri lukning av gastroschise ligner på 

medfødte umbilikalhernier som ofte kan forsvinne av seg selv.  

 

Alle 11 artikler rapporterte på endepunktene parenteral og/eller enteral ernæring. Tre studier 

fant signifikante forskjeller mellom suturfri og suturert gruppe. De resterende 8 studiene fant 

ingen signifikante forskjeller. Én studie identifiserte kortere tid til oppstart av enteral ernæring 

for suturfri gruppe (28). To studier fant signifikant lengre tid til full enteral ernæring for suturfri 

gruppe (2, 20). Noen studier har foreslått at i hvilken grad den nyfødte med gastroschise 

tolererer enteral ernæring i liten grad påvirkes av lukningsmetode, og at tarminflammasjon og 

dysmotilitet som skyldes eksponeringen for amnionvæske i fosterlivet har større betydning (82, 

83). 

 

Seks artikler rapporterte om andelen pasienter intubert under lukningen, og 8 artikler 

rapporterte om tid på respirator. To studier viste at signifikant færre pasienter ble intubert i 
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forbindelse med suturfri lukning (15, 28). Fem artikler identifiserte at pasienter behandlet 

suturfritt hadde signifikant færre dager på respirator (13, 15, 16, 28, 29).  

Bruzoni et al. (2) og Riboh et al. (29) foreslår at pasienter behandlet suturfritt bruker 

kortere tid på respirator fordi suturfri metode i mindre grad påvirker intraabdominalt trykk, og 

videre letter pasientens ventilasjon. Riboh et al. skriver videre at pasienter behandlet med 

suturfri metode muligens ble ekstubert tidligere fordi «pasienten ikke hadde gjennomgått en 

ekte operasjon». Det bør nevnes at tid på respirator i de inkluderte artiklene er regnet ut ved å 

inkludere pasientene som aldri ble intubert. Det hadde vært interessant å se om det fortsatt var 

signifikante forskjeller mellom de to gruppene om man hadde regnet tid på respirator for kun 

pasientene som ble intubert, men disse tallene er ikke publisert i de aktuelle studiene.  

Færre pasienter intubert og kortere bruk av mekanisk ventilasjon gir lavere risiko for 

barotraume og skade på lungene, stenosering av øvre luftveier, ventilasjons-assosiert pneumoni 

(29, 30), kronisk lungesykdom hos nyfødte (30), pulmonal luftlekkasje, skader på ganen, og 

dette kan redusere behandlingskostnader (29).  

Witt et al. (13) observerte færre ventilasjonsdøgn etter innføring av suturfri metode. 

Forfatterne utdyper at det er vanskelig å si om disse endringene skyldes innføring av suturfri 

metode eller endringer i prosedyrer på nyfødtintensivavdelingen over samme periode. Færre 

pasienter intubert og færre respiratordøgn er assosiert med redusert behov for smertelindring 

og sedasjon (2). Dersom pasienten skal få utbytte av at suturfri lukning kan gjennomføres uten 

intubering og generell anestesi, bør også sentralt venekateter/«long line»/«midline» kunne 

settes inn uten generell anestesi og intubering (27). Dette krever at sykehuset har rutiner for 

bruk av såkalt «PICC-line kateter», «Peripheral Intravascular Central Catheters».  

 

En av de 10 artiklene som omtalte tid på sykehus fant signifikant lengre sykehusopphold for 

pasienter behandlet suturfritt (2). De resterende 9 artiklene fant ingen signifikant forskjell. 

Forfatterne av Bruzoni et al. diskuterer om dette funnet kan skyldes langvarig bruk av silo, som 

kan ha ført til utvidelse av bukveggsdefekten, og videre lengre tid til lukning med sturufri 

metode og utskrivelse av pasientene. Siden denne studien ble gjennomført, har forfatterne 

endret praksisen ved sykehuset i form av raskere reduksjon av silo og tidligere suturfri lukning. 

DeUgarte et al. (15) så ingen endring i antall liggedøgn på sykehus selv etter de gikk over til 

tidligere oppstart av enteral ernæring, og konkluderte med at intestinal dysmotilitet knyttet til 

gastroschise er en avgjørende faktor som bestemmer tid på sykehus, ikke valg av 

lukningsmetode.  
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I 2016 og 2018 ble det publisert to systematisk oversiktsartikler og meta-analyser om suturfri 

lukning av ukomplisert og komplisert gastroschise av Youssef et al. (62) og Miyake et al. (58).  

Youssef et al. analyserte 12 studier med både ukomplisert og komplisert gastroschise, 

hvorav 6 er inkludert i denne litteraturstudien. Forfatterne identifiserte ingen signifikant 

forskjell i mortalitet, tid på sykehus og ernæring. Pasienter behandlet suturfritt hadde økt risiko 

for umbilikalhernie, men relativt få av disse trengte operasjon for umbilikalhernie. Pasienter 

behandlet suturfritt så også ut til å ha signifikant lavere risiko for sårinfeksjon enn pasienter 

lukket med sutur. Youssef et al. konkluderte med at suturfri lukning kan likestilles med lukning 

med sutur, og muligens kan være bedre siden suturfri metode kan gjennomføres på sengepost 

og uten generell anestesi.  

Miyake et al. analyserte 6 studier om suturfri lukning av ukomplisert og komplisert 

gastroschise, hvorav 2 er inkludert i denne prosjektoppgaven. Studien fant at pasienter lukket 

suturfritt etter silo hadde signifikant færre sårinfeksjoner. Studien konkluderte med at suturfri 

lukning kan være gunstig for barn med gastroschise som behøver lukning ved bruk av silo, men 

at studiens styrke ikke var optimal, og at et er et behov for flere studier.  

Resultatene fra disse to meta-analysene svarer godt overens med funnene fra denne 

litteraturstudien av kun ukomplisert gastroschise.  

 

 

4.2 Styrker og svakheter ved metoden 
En mulig svakhet ved søkemetoden i denne oppgaven er at det kun ble gjennomført søk i 

databasene EMBASE og MEDLINE, og at søket ble begrenset til artikler publisert på engelsk, 

norsk, svensk og dansk. Kun en person har gjennomført søk og seleksjon av aktuelle artikler. 

Dette kan ha ført til at noen aktuelle artikler ikke har blitt identifisert og ikke inkludert i 

oppgaven. Det ble funnet overlappende pasientpopulasjoner i studiene til Emami et al. (16) og 

Weinsheimer et al. (65), hvor Emami et al. ble inkludert da den var den største studien av de 

to.  

Ved å ekskludere studier som ikke tydelig skilte mellom ukomplisert og komplisert 

gastroschise har mange artikler blitt ekskludert fra denne oppgaven. Dette kan ha ført til at 

mulig relevante studier med større pasientmateriale og resultater med mer statistisk tyngde har 

blitt utelatt fra denne analysen. Å ekskludere pasienter med komplisert gastroschise kan også 

ha vært en styrke ved oppgaven, da pasienter med atresi, nekrose, volvulus og/eller perforasjon 

kan være med på å påvirke resultatet av endepunktene i større grad enn lukningsmetoden.  
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Styrker ved søkemetoden er at det er gjennomført omfattende søk som identifiserte 10 

av de 11 inkluderte artiklene. Fremgangsmåten i inklusjon og eksklusjon av artikler er detaljert 

beskrevet, og siden alle inkluderte og ekskluderte artikler er listet opp i litteraturlisten er det 

være mulig å arbeide videre med resultatene fra denne oppgaven når det kommer ny forskning 

på suturfri lukning av gastroschise. En annen styrke ved metoden er at det ble gjort et 

konsekvent valg om å lese meta-analysene til Miyake et al. (58) og Youssef et al. (62) sent i 

skriveprosessen for å minimere påvirkning fra disse studiene.  

 

Av litteraturstudiens 11 artikler er kun 1 artikkel en randomisert kontrollert studie. 6 studier er 

retrospektive kohort studier, 2 er retrospektive «case-contol»-studier og 2 prospektive kohort 

studier. Alle 11 artikler inkludert i oppgaven er publisert i tidsskrifter med fagfellevurdering.   

De inkluderte artiklene er publisert i tidsrommet 2005 til 2020, og omtaler pasienter 

behandlet i perioden 1995 til 2018. Dette betyr at pasientene inkludert i oppgaven er behandlet 

over 23 år, og resultatene fra artiklene kan ha blitt påvirket av endringer i prosedyrer på 

nyfødtintensivavdelingen i større grad enn valg av lukningsmetode. Siden suturfri metode er 

en relativt ny metode, kan dette ha påvirket resultatene slik at suturfri lukning har sett 

fordelaktig ut. 

 

Sammenligning av suturfri og suturert pasientgruppe er ikke nødvendigvis hovedfokuset til 

alle 11 inkluderte artikler. Det er derfor varierende under hvilke forutsetninger suturfri lukning 

har foregått, hvilke endepunkter de har undersøkt, hvor tydelig de formidler resultatene, og om 

det er regnet ut og oppgitt p-verdi for alle endepunkter. Eksempelvis ønsket Schlueter et al. 

(81) å undersøke om lukningsmetode påvirket risikoen for infeksjoner, og DeUgarte et al. (15) 

ønsket å undersøke effekten av å innføre et behandlingsforløp for gastroschise. Tekniske 

detaljer vedrørende suturfri lukningsteknikk og stell av bukveggsdefekten kan variere i mellom 

de inkluderte studiene. Dette har gjort det utfordrende å samle og sammenligne resultatene fra 

de ulike artiklene. Særlig for endepunktet komplikasjoner har de ulike studiene fokusert på 

ulike former for, og dette har gjort det vanskelig å sammenligne resultatene.  

Det er også en mulighet for at de ulike studiene har ulike definisjoner på de ulike 

endepunktene, eks. sepsis og sårinfeksjon, når man skal starte enteral ernæring, hvordan man 

definerer full enteral ernæring, og når det er trygt å avslutte mekanisk ventilering. Ingen av de 

inkluderte studiene har brukt Clavien-Dindo-klassifikasjonen av postoperative 

komplikasjoner. 
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4.3 Styrker og svakheter ved studiene 
Svakheter ved de inkluderte artiklene er at flertallet omtaler relativt små pasientpopulasjoner. 

Gastroschise er en sjelden misdannelse og det er vanskelig å få store pasientmaterialer. I studier 

med få pasienter er det vanskelig å påvise statistisk signifikante forskjeller mellom de to 

behandlingsmetodene. Flere av studiene har også utelatt å publisere p-verdier ved noen eller 

alle endepunktene (14, 20).  

 

Flere av artiklene er tydelige på at kirurgen selv valgte lukningsmetode avhengig av personlige 

preferanser (13, 15, 27, 81). Dette gjør det mulig at suturfri metode først og fremst har blitt 

benyttet på mindre kompliserte pasienter. Kun en av studiene randomiserte pasientene til 

suturfri eller kirurgisk lukning (2). Denne studien måtte avsluttes tidligere enn ønsket fordi 

foreldrene til pasientene ikke ønsket å bli randomisert – flertallet ønsket suturfri lukning.  

I flere studier ble også suturfri lukning innført som et behandlingsalternativ senere i 

studien, og sammenlignet med pasienter behandlet med sutur i en tidligere tidsperiode (13, 16, 

20, 28, 29, 31, 81). Som et resultat av dette kan endringer i andre faktorer enn lukningsmetode, 

eks. prosedyrer og retningslinjer på nyfødtintensiv-avdelingen, påvirket resultatene fremfor 

lukningsmetode og gjort resultatene ved suturfri lukning bedre.  

Kun en av artiklene, Choi et al. (14), gjennomførte langvarig oppfølging av pasientene. 

Langtidsoppfølging er særlig viktig med tanke på endepunktene navlebrokk og hvorvidt 

pasientene gjennomgår kirurgisk reparasjon av navlebrokket. Dersom artiklene mangler 

langtidsoppfølging, kan andelen som trenger operasjon for navlebrokk bli lavere enn hva som 

er riktig. Dette er særlig viktig da noen studier har teorier om at navlebrokk etter suturfri 

lukning har en tendens til å forsvinne av seg selv (1). 

 

Siden gastroschise er en forholdsvis sjelden sykdom og suturfri lukning er en relativt 

ny metode har noen studier manglet tydelige protokoller for hvordan lukning og post-operativ 

behandling skal ha foregått (2). Resultatene kan også ha blitt påvirket av lite erfaring hos 

ansvarlig kirurg (15), og forbedring av teknikk over tid. En artikkel er tydelig på at de har 

flyttet pasienter som de har forsøkt å behandle suturfritt, men mislyktes, til kirurgisk gruppe. 

(14) Dette kan ha påvirket resultatene i den retning at suturfri metode har sett bedre ut enn 

kirurgisk metode.  

En kan også stille spørsmål ved de to artiklene som har ekskludert pasientene som døde, 

og om dette er en form for å «kamuflere» dårlige resultater (28, 29). En burde også stille 
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spørsmål ved de artiklene som velger å utelukke viktige endepunkter, som de tre artiklene som 

ikke omtaler mortalitet (15, 27, 81).  

Det er alltid mest attraktivt å publisere gode resultater i medisinsk forskning og tilsvarende 

fristende å unnlate og publisere dårlige resultater og komplikasjoner. Dette kan også gjelde den 

nye metoden med suturfri lukning ved ukomplisert gastroschise, og denne oppgaven kan ikke 

besvare om det foreligger «mørke tall» (upubliserte komplikasjoner eller dårlige resultater) 

som gjelder suturfri lukning ved ukomplisert gastroschise. 

 

 

4.4 Utforming av fremtidig forskning  
Basert på de 11 studiene inkludert i denne litteraturstudien og de systematiske oversikts-

artiklene av Miyake et al. (58) og Youssef et al. (62) er suturfri lukning et alternativ på lik linje 

med kirurgisk lukning i behandling av ukomplisert gastroschise. Det bør derfor være forsvarlig 

å gjennomføre randomiserte kontrollerte studier i fremtiden. Denne litteraturstudien 

understreker betydningen av at fremtidige studier bør inneholde større pasientpopulasjoner, da 

en ikke kan være sikke på om manglende statistisk signifikans skyldes ingen forskjell mellom 

metodene eller små studier.  

I fremtidig forskning vil det være gunstig å tydelig skille mellom ukomplisert og 

komplisert gastroschise, og om pasienten er lukket primært eller sekundært med silo. På denne 

måten får man best undersøkt den virkelige betydningen suturfri lukning har for pasienten. 

Det viktigeste endepunktet er overlevelse, og dette bør alltid inkluderes i studier på 

gastroschise. Det ideelle er å presentere både overlevelse for nyfødtperioden og 

langtidsoppfølgning. 

 

Områder som kan være interessante å undersøke i fremtidig forskning andelen av suturfri 

pasienter som utvikler umbilikalhernie, og hvorvidt disse brokkene forsvinner av seg selv eller 

må behandles kirurgisk. Når en skal undersøke endepunktet umbilikalhernie er det viktig med 

langtidsoppfølging av pasientene, da svært mange av dagens studier avslutter oppfølgningen 

tidlig og dermed ikke kan si med sikkerhet om pasientene senere vil behøve kirurgisk 

behandling av sitt navlebrokk.  

Flere av studiene inkludert i oppgaven understreker også muligheten for å gjøre hele 

eller deler av suturfri lukning på nyfødtintensivavdelingen fremfor på operasjonsstue, og det 
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kan være interessant å undersøke om suturfri metode kan senke kostnadene ved behandling av 

gastroschise (2, 13, 15, 16, 20, 27, 31, 81). 

Nyere forskning viser mulig risiko for nevrotoksisitet og nevrokognitiv skade ved bruk 

av generell anestesi på nyfødte (84-86). Flere av oppgavens studier har gjennomført suturfri 

lukning uten intubering og generell anestesi, og det kan være hensiktsmessig ved fremtidige 

studier å undersøke hvor stor andel av pasienter behandlet med suturfri metode som unngår 

generell anestesi fullstendig under behandlingsoppholdet.  
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5 Konklusjon 
Denne litteraturstudien viser få signifikante forskjeller i resultater ved sammenligning av 

suturfri og kirurgisk lukning av ukomplisert gastroschise. Det ble ikke funnet signifikante 

forskjeller for det primære endepunktet mortalitet, og en tendens til lavere risiko for 

komplikasjoner eksklusivt navlebrokk i suturfri gruppe. Selv om pasienter behandlet med 

suturfri lukning hadde høyere risiko for å utvikle navlebrokk har en liten andel behøvd 

kirurgisk behandling for dette. Suturfri lukning kan potensielt ha fordeler sammenlignet med 

kirurgisk lukning, da metoden kan gjennomføres utenfor operasjonsstuen, uten intubering og 

med mindre anestesi. Alle 11 studier inkludert i denne litteraturstudien konkluderte med at 

suturfri lukning er et godt alternativ til kirurgisk lukning av gastroschise, og flertallet anbefalte 

at metoden kan benyttes i økende grad i fremtiden der det er mulig.  

 

Det er likevel viktig å nevne at resultatet fra denne litteraturstudien er basert på relativt få 

studier, og at disse studiene har noen svakheter. Det er derfor viktig med randomiserte studier 

på større studiepopulasjoner for å avgjøre rollen til suturfri lukning i behandlingen av 

ukomplisert gastroschise.  

 

 

Tabell 20: Oversikt over signifikante forskjeller mellom suturfri og kirurgisk lukning ved 
primærendepunktene mortalitet, komplikasjoner eksklusivt navlebrokk, og navlebrokk, og 
sekundærendepunktene tid med parenteral og enteral ernæring, tid på respirator, og tid på 
sykehus for de 11 inkluderte studiene.  

Studie:  Primærendepunktene 
 

 Sekundærendepunktene 

 Mortalitet Komplikasjoner 
eksklusivt 

navlebrokk 

Navlebrokk  Tid med 
parenteral og 

enteral ernæring 

Intubering 
og tid på 

respirator 

Tid på 
sykehus 

 
Bonnard et al. (27) 
 

   Flere  
suturfri  

    

Bruzoni et al. (2)   Færre  
suturfri    Lengre  

suturfri  
 Lengre  

suturfri  
Choi et al.  (14) 
 

        

Davies et al. (28)      Kortere  
suturfri  

Kortere 
suturfri  

 

DeUgarte et al. (15)       Kortere 
suturfri  

 

Emami et al. (16) 
 

      Kortere 
suturfri 

 

Kandasamy et al. (20) 
 

     Lengre  
suturfri 

  

Leadbeater et al. (31) 
 

        

Riboh et al. (29)       Kortere 
suturfri  

 

Schlueter et al. (81) 
 

  Færre  
suturfri       

Witt et al. (13)    Flere  
suturfri  

  Kortere 
suturfri  
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